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SAMSENSTELLINGSVERKLARING
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen het financieel jaarverslag 2017 van Stichting
Luc de Groen Producties te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met
de daarbij horende toelichtingen. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij de samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder
meer in dat wij ons houden aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlands Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u ervan uit gaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij
onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten boehoeve
van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het geven van nadere
toelichting.

Hoogachtend,
Spark Administratiekantoor
S.J. Vonk
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ALGEMEEN

Oprichting
Op 1 november 2017 vond de oprichting plaats van Stichting Luc de Groen Producties.
Oprichting vond plaats bij mr. E.H. Rozelaar, Notaris te Amsterdam.
De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69974195.

Doel van de stichting
De stichting stelt zich het bevorderen en promoten van de hedendaagse theaterkunst, meer
in het bijzonder poëtisch en filisofisch montagetheater, ten doel, en wel door middel van
het maken van theaterprodcties, zowel in het theater als op locatie.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Luc de Groen Producties bestond eind 2017 uit:

Dhr. M.C.F. de Groen
Mevr. M. Koens
Dhr. T.H.G.W. Kokkelmans

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Directie
Dhr. L.T. de Groen houdt zich bezig met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de
stichting.
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BALANS
31-12-2017

Activa

Vaste Activa

0

Vorderingen

0

Liquide Middelen

0

Totaal activa

0

Passiva

Vermogen
Voorzieningen

-629
0

Kort Lopende Schulden
RC Directie
Overlopende kosten

Totaal passiva

447
182

0
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WINST EN VERLIESREKENING
2017

Opbrengsten

0

Bruto Winst

0

Kosten
Kamer van Koophandel
Notariskosten
Administratiekosten
Totaal Kosten

Netto Winst

50
397
182
629

-629
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen
De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde, rekening houdend met de economische levensduur en eventueel vermoedelijke
restwaarde.

Vorderingen
De vorderingen zijn voor de nominale waarde opgenomen, eventueel onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, indien niet anders vermenld, vrij ter beschikking.

Voorzieningen
Voorzieningen worden tegen nominale waarde berekend, met uitzondering van voorzieningen
voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen, welke zijn opgenomen tegen contante waarde.
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto omzet en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord op het moment dat het werk gereed is. Verliezen worden in aanmerking genomen van het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.

Omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de
in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van de toegestane korting
en de over de omzet geheven belastingen.
Schenkingen en giften worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.
Subsidies worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Buitengewone baten en lasten
Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de
gewone bedrijfsuitvoering voortvloeien.
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